الخميس 8/9

حفل غنائى نتاج ور�شة الغناء وال�صولفيج لفريق كورال املركز 7م.

الورش الفنية

قصر األمير طاز
� 17ش ال�سيوفية  -متفرع من �شارع ال�صليبة -
حي اخلليفة ت25142581 :

ال�سبت و الأحد من كل ا�سبوع  :ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى 1ظ.
الأحد والأثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع :
ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية من �سن � 10سنوات حتى �18سنة 1ظ
الأحد و الثالثاء من كل �أ�سبوع :
ور�شة الفن الت�شكيلى من �سن � 7سنوات حتى�12سنة �10.30صباح ًا.
الأحد و اخلمي�س من كل �أ�سبوع :
ور�شة الفن الت�شكيلى من �سن � 13سنة حتى�20سنة الأحد 12,30ظ واخلمي�س �10,30ص
االثنني و الثالثاء من كل �أ�سبوع :
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز للأطفال 12ظ
الأحد واخلمي�س من كل �أ�سبوع :
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز للكبار 4م

األحد 8/12

احتفا ًال بعيد الأ�ضحى املبارك ومو�سم احلج «جتاليات»
فرقة �سماع للإن�شاد الدينى باال�شرتاك مع جمموعة
من الأ�صوات املميزة من �أقاليم م�صر املختلفة 8م

قبة الغوري
� 111شارع الأزهر ،الغورية ،ت25060227 :

5

فرقة التنورة التراثية

�أيام ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م.

5جنيه للم�صريني 75 -جنيه للأجانب

السبت 8/18

حفل للفنان حممد يحيى وفرقته املو�سيقية.
�سعر التذكرة  25جنيه
تعليم �آلة العود� :أيام ال�سبت والأثنني و الأربعاء
من كل �أ�سبوع «4م9 -.م».
تدري�س كادر �أ�ساتذة بيت العود العربى
تعليم نظريات العود للمتقدمني
�أ.د� .أحمد يو�سف:
�أيام ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع «3م6 -.م».
تعليم نظرياتى العود للمبتدئني �أ .الهام احلاج:
�أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع «5م6 -.م».

بيت الهراوى
«بيـت العود العربـى»
خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :

وكالة الغوري
�شارع ال�شيخ حممد عبده ،الغورية،
تقاطع �شارع املعز مع �شارع الأزهر

الثالثاء 8/7

ندوة احلكى كو�سيلة لرفع الوعى بالرتاث الثقافى مع د.جيهان نبيل زكى 7م

الثالثاء 8/14

�أم�سية �أ�س�س الت�صميم املعمارى لتح�سني جودة الهواء فى املبانى مع �أ.د.ا�سامة عبده7م

الثالثاء 8/28

حما�ضرة �إطاللة على فكر وفل�سفة عمارة الكنائ�س
فى الع�صر القبطى مع د.مها �أبو بكر 7م

منزل علي لبيب
بيت المعمار المصرى
�شارع درب اللبانة �أمام جامع ال�سلطان ح�سن ،القلعة،
تليفاك�س0225117043 :

قاعة السينما
�أيام : 8/ 19 ، 15 ، 12 ، 8 ، 5
عر�ض ت�سجيالت مل�سرحيات مت تقدميها يف الدورات ال�سابقة
ملهرجان القاهره الدويل للم�سرح املعا�صر والتجريبي 6م.

الخميس 8/2

�صالون ال�سينما الوثائقية للمخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش عر�ض فيلم (ر�سام العرب)
عن الفنان الت�شكيلى حممد �إبراهيم حجى 6م.

السبت 8/4

نادى ال�سينما الأفريقية 6م.

الخميس 8/9

نادى ال�سينما الهندية 6م.

السبت 8/11

نادى ال�سينما امل�ستقلة 6م

اإلثنين 8/27

نادى �سينما دول البحر املتو�سط 6م

مركز الهناجر للفنون
�ساحة دار الأوبرا امل�صرية

الخميس 8/9

�صالون مقامات بالإ�شرتاك مع الربنامج الثقافى
للإذاعة امل�صرية (ت�أبني للمو�سيقار مي�شيل امل�صري)  8م.

الخميس 8/30

حفل �شباب الغناء العربى
(الأ�صوات الذهبية )
بقيادة املاي�سرتو مدحت عبد ال�سميع  8م

اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع:

بيت الغناء العربي
«قصر األمير بشتاك»
�شارع املعز ت27879187:

ور�شة تدريب علي الغناء العربى

اإلثنين 8/6

ندوة وور�شة مع كاتبة الأطفال عبري عبد العزيز حول ديوان �شعر «عندما قابلت حجازى» 1ظ

الخميس 8/9

l

ندوة وور�شة عن فنون اخلط العربى بالتعاون مع ادارة التنمية الثقافية والوعى الأثرى 12ظ
�أم�سية �شعرية بالتعاون مع بيت ال�شعر العربى لل�شعراء ال�شباب غادة خليفة –
خالد ح�سان – حممد القلينى 6م.
l

الجمعة 8/10

حفل لفرقة ال�شيخ زين حممود 7م.

السبت 8/11

�صالون ذاكرة الوطن ..م�شروع للم�ستقبل
«ال�شباب و�آفاق امل�ستقبل» مبنا�سبة اليوم العاملى لل�شباب
يدير ال�صالون الكاتب وامل�ؤرخ حممد ال�شافعي 7م

األثنين 8/13

عر�ض فيلم للأطفال ويعقبه ندوة وور�شة حكى مع الإعالمية «هالة ال�شارونى» 1ظ

األربعاء 8/15

ور�شة عمل عرائ�س و�أ�شغال فنية بالتعاون مع جماعة «الفر�سان» كلية فنون جميلة 12ظ

مركز طلعت حرب الثقافي

�ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :

الخميس 8/16

افتتاح معر�ض للأعمال الت�شكيلية والفنية اخلا�صة ب�شباب
م�ؤ�س�سة «معانى للفنون والرتاث امل�صرى» 7م

األربعاء 8/29

بمناسبة اليوم العالمى للشباب
األحد 8/5

ور�شة �ألعاب �أثرية بالتعاون مع �إدارة الوعى الأثرى 12ظ

�أم�سية �شعرية جلماعة كرمه 6م.

الخميس8/30

l

افتتاح معر�ض مل�سات الديكوباج الفنية للفنانة �شاهيناز م�صطفى
والفنانة �سهري حممود (جمعية �صوت بالدى) 7م
حفل فنى لفرقة اجليل ال�صاعد بقيادة الفنانة �إميان �سليمان
�سعر التذكرة 25جنيه 8م
l

الورش

الأحد والأربعاء من كل �أ�سبوع :
دورة املربمج ال�صغري �إ�شراف /نور الهدى م�صطفى �11صباح ًا
ال�سبت من كل �أ�سبوع:ور�شة فنية وور�شة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة
�إ�شراف � /إلهام عليان كمال الدين �10ص
ال�سبت من كل �أ�سبوع :ور�ش فنية متنوعة «ر�سم – ا�شغال فنية و�أ�شغال جلدية» 1ظ
�إ�شراف /هبه حممد �سمري
الأحد والإثنني والأربعاء  :ور�شة خط عربى -تدوير خملفات –
عجينة ال�سرياميك ا�شراف �سند�س حممد على  3,30ع�صر ًا
ال�سبت والأحد واخلمي�س ور�شة ر�سم على الزجاج �إ�شراف داليا ال�شربينى
ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع  :بروفة الكورال بقيادة �أ.دعاء عطية 3ع�صر ًا

األحد 8/12

�أم�سية �شعرية ملجموعة من ال�شباب املوهوبني جامعة املن�صورة 6م

األحد 8/19

�صالون ال�شاعر �أحمد عبد املعطى حجازى بعنوان
«ق�ضايا فى �شعر ال�شباب» ي�شارك فيها جمموعة
من ال�شعراء ال�شباب 6م

بيت الشعر العربي
«بيت الست وسيلة»

خلف اجلامع الأزهر ت25103171 :

المعارض

الجمعة من كل أسبوع

عر�ض الأراجوز وخيال الظل
ت�أليف و�إخراج د.نبيل بهجت7,30 .م

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف ،نحا�س ،خيامية ،حلى ،جنارة)

األحد من كل أسبوع

فرقة النيل للآالت ال�شعبية
�إخراج /عبد الرحمن ال�شافعي7,30 :م.

الورش الفنية

ور�شة العرائ�س:
�أيام اجلمعة من كل �أ�سبوع 4م.

بيت السحيمي

اجلمالية ،حارة الدرب الأ�صفر� ،شارع املعز ،ت25913391:

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

�1شارع الإمام ،خلف جامع عمروبن العا�ص بالف�سطاط،
م�صر القدمية ،ت27412324:

األربعاء 8/8

حفل فنى لفرقة «جنوم م�صر»
قيادة املاي�سرتو م�صطفى مهدى 8م.
�سعر التذكرة 50جنيه

األربعاء 8/15

حفل فنى لفرقة كروماتك�س للمو�سيقى العربية
قيادة املاي�سرتو �أحمد ي�سرى 8م .
�سعر التذكرة 75جنيه

األربعاء 8/29

�صالون �أم كلثوم الفنى 8م

قصر المانسترلي
متحف أم كلثوم

� 1ش امللك ال�صالح منيل الرو�ضة
ت23631467 :

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون

امتحانات فى مادة «ال�سيناريو -الإخراج  -الت�صوير -ال�صوت واملونتاج»
برئا�سة �أ.د .منى ال�صبان – ر�سوم الإمتحان للمادة الواحدة  500جنيه للم�صريني
و  500دوالر لغري امل�صريني – تقام الإمتحانات فى متام العا�شرة �صباح ًا
مبركز طلعت حرب الثقافى.
للمزيـد مـن املعلومـات :برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى
www.arabfilmtvschool.edu.eg

�أو الأت�صال على الرقم التايل01227437313 :

�أ.د .منى ال�صبان

شارع الشريفني
الخميس 8/ 9

 ور�شة عمل للأطفال وال�شباب عن عمارة و�سط البلدحتت �إ�شراف بيت املعمار امل�صرى
 ور�شة حكى (حكايات �شوارع وميادين و�سط البلد) عزف مو�سيقى لعدد من طالب بيت العود العود العربىواملوهوبني من مراكز الإبداع املختلفة
 مر�سم لعدد من الفنانيني الت�شكيلينيال�ساعة  6م

الخميس 8/16

 ور�ش فنية متنوعة للأطفال مب�شاركة كليات الفنون اجلميلة ور�ش حية حلرف تراثية متنوعة فقرة لعدد حمدود من عازفني الآالت ال�شعبية والغناء ال�شعبى مر�سم لعدد من الفنانني الت�شكيلينيال�ساعة  6م

